


GLITCH DISCORD

BATTLE ROYAL

FPS PEGI

TWITCH





VIRALT ALGORITM

TIK TOK

MEME SLAJDA 
IN I DM

SNAPSTREAKS





BIB GENDISH

SHOT

HINKBUBBEL

SMIRNOFF





BECKNARE JOINT

GUBBE

GRÖNT HORSE

SPEED





DICKPIC HENTAI

PORNHUB

REVENGE
PORN

MILF

BDSM



Glitch – Tekniskt fel, en bugg.

Discord – Röst- och textchattprogram för gamers.

Battle royal – Datorspelsgenre. En typ av online 
multiplayer-spel där den som är sist kvar vinner.

FPS – First-person shooter. Datorspelsgenre där 
bildskärmen motsvarar spelfigurens synfält och 
där skjutvapen spelar en stor roll

PEGI – Pan European Game Information. Ålders-
gränssystem (rekommendationer) för data- och 
videospel.

Twitch – Sida för att livesända (”streama”) på 
Internet. Vanligt med gamers som streamar.

Viralt - ett fenomen som blir omtalat och 
snabbt kopieras och sprids av många 
människor inom deras sociala nätverk

Algoritm –  Används i sociala medier för att räkna 
ut vad du troligtvis är intresserad av och vad du 
då kommer att få se mer eller mindre av i infor-
mationsflödet.

Tik tok - En app där man kan göra korta musik-, 
dans-, komedi-, och läppsynksvideor.

Meme - Ett internetfenomen bestående av en 
bild, gif-fil eller video med en tillhörande kort text. 
Ofta igenkänningshumor eller internskämt (uttalas 
meem).

Slajda in i DM –Skriva ett direktmeddelande till  
någon på sociala medier som man tidigare inte 
haft så mycket kontakt med. Ibland med flörtig  
underton. 

Snapstreaks - Snaps (bilder på Snapchat) som 
skickats till varandra i mer än tre dagar i rad. Ofta 
vill man inte förlora sin ”streak” och måste därför 
skicka snaps till varandra varje dag utan avbrott.

BIB – Bag-in-box, lådförpackning för vin.

Gendish – Supa, kröka (verb) eller alkoholhal-
tig dryck (substantiv).

Shot – Dryck serverad i ett litet glas med tanken 
att ”svepas” i en klunk (ett kraftfullt ”skott”).

Bubbel – Mousserande vin. Champagne, cava, 
prosecco, crémant...

Hink – Alkohol. Langare kan ha Hink-konton på 
instagram.

Smirnoff – En typ av vodka. Vodka är vanligt vid 
langning av alkohol till ungdomar. 

Becknare – Person som säljer knark.

Joint – En cigarett som innehåller  
cannabis (marijuana eller hasch). Andra 
namn är spliff, holk, gås, feting, blunt. 

Gubbe – 1 gram av någon sorts drog

Grönt – Marijuana (kan också kallas gräs, 
weed) Brunt kan betyda hash.

Horse – Heroin

Speed – Amfetamin

Dickpic – Ett foto av en penis, ofta 
skickad till någon som inte efter- 
frågat den.

Hentai – Tecknad pornografi i form av ani-
me eller manga.

Pornhub – Webbsida med nätporr.

Revenge porn – Sexuella bilder och filmer som 
sprids i hämndsyfte. 

MILF – Mother I’d Like to Fuck. Sexuellt attraktiv 
mogen kvinna.

BDSM – Användandet av makt och smärta i 
sexuellt syfte av samtyckande personer.


